PRIORITNÉ OBLASTI
ROZVOJA ÚZEMIA GEOPARKU
Územie 28 obcí verejno-súkromného par tnerstva spája spoločná vízia ďalšieho rozvoja
zameraná na lepšie využívanie prírodného,
sociálneho a ekonomického potenciálu obcí
s bohatou banskou históriou.
Snahou ľudí žijúcich na území geoparku
je dosiahnuť tr valoudr žateľný rozvoj v čistom
a nenarušenom prírodnom prostredí dvoch
národných parkov a ďalších vzácnych krajinných oblastí.
Pre dosiahnutie vízie sme vytipovali prioritné
rozvojové oblasti územia:
•Geoturizmus ako príležitosť vidieckeho rozvoja

DONOVALY

•Dedina ako miesto života, práce a oddychu

TURECKÁ

•Ochrana hodnôt vidieckeho prostredia geoparku
Na rozvoji územia sa podieľajú obce, podnikateľské subjekty, mimovládne organizácie, spolky alebo jednotlivci pôsobiace v rôznych sférach života.
Prístup LEADER podporuje realizáciu nápadov
a zámerov miestnych ľudí v prospech rozvoja
územia. Prístup LEADER je šanca zrealizovať
vlastné nápady a prispieť k zvýšeniu kvality života.
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Viac informácií o príprave územia na LEADER nájdete:
www.geoparkbb.sk
Informačné noviny par tnerstva „KLOPAČKA“
048 416 20 14
0905 234 256
bbgmp@azet.sk
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Vydalo občianske združenie Banskobystrický geomontánny park,
r. 2009, náklad 1000 ks, nepredajné.
Európsky poľnohospodársky fond
pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí
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Banskobystrický geopark je o ľuďoch a pre ľudí
Život v obciach Banskobystrického geoparku je už dnes veľmi aktívny
v rôznych oblastiach. Obyvateľom záleží na zveľaďovaní hodnôt,
posilňovaní identity územia ako aj zlepšovaní kvality života.
Zároveň je územie pripravené otvoriť brány návštevníkom a dopriať
im jedinečné zážitky, typické práve pre Banskobystrický geopark.
Plánovitý rozvoj územia, dlhoročná diskusia s ľuďmi v území
o rozvojových potrebách, aktívny prístup tunajších ľudí sú
predpokladmi pre ďalší rozvoj a napredovanie.
•
•
•
•

Rekonštrukcia geomontánnych pozoruhodností
Drobná architektúra
Turistická infraštruktúra
Pešie trasy, cyklotrasy a náučné chodníky

•
•
•
•

Zachovanie tradícií
Rozvoj remesiel
Miestne špeciality
Kultúrne akcie

•
•
•
•

Športové podujatia
Turistické atrakcie
Adrenalínové atraktivity
Voľnočasové aktivity

